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ABSTRACT. Myrmeleon bore TJEDER, 1941 (Neuroptera, Myrmeleontidae) on the Wolin Island with remarks
on the biology and laboratory rearing.
Larvae of Myrmeleon bore had been collected in the zone of sea dunes in the vicinity of the village Wise³ka on
the Wolin Island (NW Poland, UTM VV78). The Authors collected 20 larvae from the four localities. These larvae
were reared under laboratory conditions in the Department of natural History, Upper Silesian Museum in Bytom.
The chrysalis cocoons were produced between 1520 November, and adults emerged between 28 November and
21 December. In the first stage of hatching only females emerged, and in the last stage only males. The method of
transportation and rearing are figured, as well as mounting and preserving methods of the imago specimens and
developmental stages exuvia in the Department of Natural History, Upper Silesian Museum in Bytom. Together with
M. bore, in the locality in the pine wood in Wise³ka, the common in Poland species Euroleon nostras was recorded.
KEY WORDS: Insecta, Neuropterida, Neuroptera, Myrmeleontidae, Myrmeleon bore, Euroleon nostras, faunistic, distribution,
life cycle, laboratory rearing, Wolin Island, Poland.

Podczas krótkiego pobytu w Wise³ce, na wyspie Wolin, w dniach 1821.07.2007 na kilku
stanowiskach zwi¹zanych w pasem nadmorskich wydm, zebrano po kilka larw mrówkolwów,
które hodowano w warunkach laboratoryjnych w pracowni Dzia³u przyrody Muzeum Górnol¹skiego w Bytomiu (ryc. 1.). W sumie, do 1,5 ml plastikowych probówek typu Eppendorf
z otworem wentylacyjnym (ryc. 2.), zebrano (wraz z pod³o¿em) dwadziecia larw z czterech
odseparowanych od siebie kolonii tych owadów znajduj¹cych siê w pobli¿u zajmowanych
przez wczasowiczów miejsc. Wszystkie miejsca po³owu znajdowa³y siê w strefie granicz¹cej z pla¿¹
i silnie nara¿onej zarówno na niszczenie w wyniku
abrazji sztormowej czy erozji wietrznej, lecz tak¿e
w wyniku dzia³alnoci cz³owieka, g³ównie zwi¹zanej
z penetracj¹ przez turystów. Miejsca po³owu fragmentami by³y poroniête krzewami wierzby (Salix
sp.) oraz kilkoma gatunkami traw, g³ównie wydmuchrzyc¹ piaskow¹ (Elymus aenarius L.) i piaskownic¹
zwyczajn¹ (Ammophila arenaria (L.). W wielu miejscach wierzchnia warstwa piachu ulega³a okresowemu przemieszczaniu siê, co ma zasadniczy wp³yw na
stabilnoæ lejków pu³apkowych, które buduj¹ wszyst-

Ryc. 1. Hodowla laboratoryjna Myrmeleontidae w Dziale
Przyrody Muzeum Górnol¹skiego w Bytomiu
(fot. Tomasz Szemalikowski)
Fig. 1. Laboratory culture of Myrmeleontidae in Department
of Natural History Upper Silesian Museum in Bytom
(fot. Tomasz Szemalikowski)
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Ryc. 2. Probówki plastikowe typu
Eppendorf (1,5 ml)
z otworem wentylacyjnym
stosowane do transportu ¿ywych
larw mrówkolwów
(Myrmeleontidae)
(fot. Tomasz Szemalikowski)
Fig. 2. Plastic vials of Eppendorf type
(1.5 ml) with ventilation for
transportation of living larvae
of antlions (Myrmeleontidae)
(fot. Tomasz Szemalikowski)

kie gatunki polskich mrówkolwów z rodzaju Myrmeleon LINNAEUS, 1767 i Euroleon ESBENPETERSEN, 1918. Zebrano równie¿ dwie larwy z jednej kolonii po³o¿onej oko³o 1 kilometra
od pla¿y za ogrodzeniem orodka wypoczynkowego w Wise³ce. Stanowisko to znajdowa³o
siê na skarpie przy cie¿ce pod ods³oniêtym korzeniem sosny (Pinus silvestris L.). Jedna z larw
zosta³a uszkodzona, natomiast druga zbudowa³a kokon jeszcze podczas transportu. Imago
Euroleon nostras (GEOFFROY in FOURCROY, 1785) wylêg³o siê 19.08.2007 roku.
Larwy, ze wzglêdu na drapie¿ny tryb ¿ycia i powszechnie wystêpuj¹cy w tej rodzinie kanibalizm, umieszczono w osobnych pojemnikach laboratoryjnych w ok. 3-centymetrowej warstwie

Ryc. 3. Sposób zabezpieczania okazów dowodowych M. bore z hodowli laboratoryjnej wraz z pozosta³ociami
stadiów rozwojowych, w kolekcji muzealnej (fot. Tomasz Szemalikowski)
Fig. 3. Preservation method of voucher specimens of M. bore from breeding in captivity, together with larval and
pupal remains, in the museum collection (fot. Tomasz Szemalikowski)
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piachu w dniu 28.07.2007. Larwy ju¿ nastêpnego dnia zaczê³y aktywnie pobieraæ podawane im
po¿ywienie, w postaci ¿ywych mrówek i innych owadów. W okresie jesiennym, podczas niesprzyjaj¹cej pogody podawano ma³e larwy hodowlanych wierszczy, a temperaturê hodowli stabilizowana przy pomocy 60 W promiennika ciep³a jednoczenie, w odstêpach kilkudniowych zraszaj¹c
j¹ wod¹. Kokony poczwarek by³y budowane w okresie od 1520.11.2007. Imago pojawiaæ zaczê³y siê od 28.11. a¿ do 21.12.2007. Okazy dowodowe zachowano w kolekcji wraz z wylinkami larw
III stadium i wylinkami poczwarek oraz z kokonem (ryc. 3). Jako pierwsze wylêga³y siê wy³¹cznie
samice (8 szt.), natomiast w koñcowym okresie same samce (6 szt.). Zaistnia³a w hodowli laboratoryjnej prawid³owoæ wskazuje na prawdopodobieñstwo protogynii u tego gatunku.
Poni¿ej dok³adne dane wraz z lokalizacj¹ UTM (ryc. 4):

Ryc. 4. Nowe stanowisko M. bore i E. nostras na wyspie Wolin.
Fig. 4. New localities of M. bore and E. nostras on Wolin Island.

Euroleon nostras (G EOFFROY in F OURCROY , 1785)
1 ¤  Wolin, Wise³ka [VV78], larva 18.07.2007, imago ex. cult. 19.08.2007, leg. R., M., M. Dobosz

Myrmeleon bore T JEDER, 1941
8 ¤, 12 ¡  Wolin, Wise³ka [VV78], larva 1821.07.2007, pupa 1520.11.2007, imago ex. cult.
28.11.21.12.2007, leg. R., M., M. Dobosz.

Szczególnie interesuj¹ce s¹ dane dotycz¹ce wystêpowania M. bore. Stanowisko na Wolinie
jest pierwszym stwierdzeniem tego gatunku w tej czêci polskiego wybrze¿a.
15
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M. bore wystêpujê od Niemiec po Japoniê i Tajwan, rzadko wystêpuje w Europie rodkowej, gdzie nie przekracza wysokoci 400 m n.p.m. (ASPÖCK, HÖLZEL, ASPÖCK 2001; RÖRICHT
1998). Gatunek ten, wielu miejscach zagro¿ony, zwi¹zany z niestabilnymi siedliskami lunych
piaszczystych wydm, w wielu krajach umieszczony zosta³ w Czerwonych Ksiêgach Gatunków
Zagro¿onych Wyginiêciem (KAPEC (ed.) 1992; G£OWACIÑSKI, NOWACKI (eds) 2004). Jak dotychczas, w Polsce zosta³ wykazany z czterech stanowisk: Dwirzyno w okolicy Ko³obrzegu,
Bydgoszcz, Pustynia B³êdowska i Kolonowskie na Górnym l¹sku (DOBOSZ 1993a, 1993b; BLAIK
2007). Prawdopodobnie gatunek ten wystêpuje w ca³ym pasie polskiego wybrze¿a, a stanowiska
na ni¿u s¹ rozproszone i poza Pustynia B³êdowsk¹ populacje s¹ niestabilne i nieliczne.
Gatunek zwi¹zany g³ównie z wydmami nadmorskimi i ródl¹dowymi oraz rzadko z piaszczystymi brzegami rozlewisk rzecznych. Z racji niestabilnoci tych siedlisk, a zw³aszcza wydm
ródl¹dowych oraz piaszczysk nadrzecznych nieliczne stanowiska tego gatunku na obszarze
naszego kraju mog¹ ³atwo znikn¹æ. Unieruchomienie piasku przez tworz¹c¹ siê warstwê humusu natychmiast wp³ywa na spadek liczebnoci M. bore jak tego dowodz¹ obserwacje poczynione na Pustyni B³êdowskiej (DOBOSZ 1993b). W innych krajach Europy wystêpuje on
równie¿ w przewietlonych, suchych borach sosnowych z odkrytymi piaszczystymi ³achami.
Jest gatunkiem ciep³o- i sucholubnym (GEPP, HÖLZEL 1989).
Biologia M. bore poznana jest doæ dobrze. Cykl rozwojowy tego gatunku trwa trzy lata.
Podobnie jak u innych gatunków z rodziny Myrmeleontidae, larwy i postacie doros³e s¹ drapie¿ne, poluj¹ g³ównie na owady. Przepoczwarczenie odbywa siê w piaszczystym pod³o¿u na
g³êbokoci kilku centymetrów. Imago pojawiaj¹ siê stosunkowo szybko, bo ju¿ nawet po 7
dniach i od³awiane bywaj¹ od czerwca do sierpnia (GEPP, HÖLZEL 1989).
Gatunek ten ze wzglêdu na niestabilnoæ siedlisk, w których naturalnie wystêpuje, powinien podlegaæ na wszystkich krajowych stanowiskach mo¿liwie sta³emu monitoringowi.
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